
طفل قادر على تنظيم أفكاره و التكيف مع التغيير

(الوظائف التنفيذية خالل سنوات الطفل األولى)

يسرا ماهر

نائب مدير التربية الخاصة بمركز التقدم



.فكارهميختلف األشخاص فيما بينهم فى قدرتهم على التحكم فى سلوكياتهم و أ

ستطيع شخص قد تستطيع السيطرة على رغبتك فى تناول كيك شوكوالتة مثال و ال ي
!آخر بالرغم من كونه على نظام غذائى ال يسمح له بتناولها



رات و خاصة كذلك يتفاوت االشخاص فيما بينهم على قدرتهم على التكيف مع التغيي

قد ينخرط المفاجأة، قد يتقبل البعض الغاء رحلته بصورة مفاجأة و البعض اآلخر

!فى نوبة غضب يصبها على جميع المحيطين 



!لو طلب منك تنظيم تلك الغرفة ماذا ستفعل



ربما ستبدأ فى البداية بوضع خطة من أين سأبدا؟

كسورةربما ستقرر أن تبدأ بالتخلص من النفايات و األشياء المستعملة و الم.

 المالبس -الملبس المتسخة-األوراق-األلعاب: بعد ذلك ستبدأ بتصنيف األشياء

.النظيفة

سيتطلب ذلك أيضا أن تكون على دراية بأماكن كل مما سبق.

ستضع كذلك جدول زمنى للقيام بالمهام.

بعضنا سيكتب الخطة ليتذكر جميع الخطوات.



، عليه أن يحلل المهمة فى البداية

ليعرف ما المطلوب عمله و من أين 
.يبدأ و هو ما يقوده للتخطيط

ا ، ال بد أن يظل منظما من خالل تحديد مبعد ذلك

فى وهى الخطوات او الوقت الالزم لتنفيذ المهمة، 

ه و ال بد أن يقيم الطفل أدائأثناء القيام بالمهمة 

.يكون قادر على تعديل األنشطة

، ال بد ان ينتهى من و فى النهاية

.المهمة فى الوقت المحدد

قيام و بالمثل فإنه عندما يطلب من الطفل القيام بمهمة شبيهه فإن المخ عليه ال

:بالوظائف التالية
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:الوظائف التنفيذية 

ومات،المعلاستخدامعلىقادرينتجعلناالعلياالمعرفيةالعملياتمنمجموعة

حلىفالمرنالتفكيرتحويلوالذاتادارةالتنظيم،الوقت،ادارةالتخطيط،

.المهامتنفيذوالمشاكل



الالزمةالتحكموظائفمجموعةأنهالوكما

حالةىفوالتفكير،التركيزعليكيكونعندما

.مالحكيغيراألولىادنفاعكوراءانسياقك



:أساسيةتنفيذيةوظائفثالثةهناكأنعلىعاماتفاقهناك

.1Inhabitation control-مافعلعنالتوقفعلىالقدرة.

.2- Updatingاوالحذفوبالمعلوماتاالحتفاظتشملوالعاملةالذاكرة

.للمعلوماتاالضافة

.3Shifting-العقليةالعملياتوالمهامبينبمرونةاالنتقال.

وحلاالستنتاج،مثلعلياأخرىلمهاراتاالساسالوظائفتلكوتشكل•

.والتخطيطالمشكالت،
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ر محددة و بالرغم من اهميتها فان دراستها ملئية بالتحديات ليس فقط لكونها غي

تقييمها فى تعريفها و لكن لصعوبة قياسها، حيث ان معظم االختبارات الخاصة ب

ختبار مرتبطة بمهارات أخرى  و يصعب قياسها بمعزل عنها، مثال قد يستلزم اال

...مهارات النطق و السرعة و الطالقة و معرفة االلوان 

فىالمرجعيةلهاالوجدانىالنمووواالجتماعية،المعرفية،المهاراتمنالعديد

وظائفالفىاألفرادبينفرديةفروقفأىالتنفيذية،الوظائفمهاراتتطور

.المهاراتلتلكأيضاللفروقبالتبعيةترجعالتنفيذية



مثلأخرىاضطراباتمعيظهرماعادةالتنفيذيةالوظائففىالقصور:
ويصتشخكمحكتذكرفلمالقياسفىمحددةغيرلكونهالكنوADHDالتوحد،

قليةالعلالضطراباتاالحصائىوالتشخيصىالدليلفىمذكورةغيركذلك
.محددةتشخيصبمحكاتمنفصلكاضطرابDSM-5الخامس

لهاباباالسبعضوجينية،ألسبابالتنفيذيةالوظائففىالقصوريرجعقد

تلكعنالمسؤولالجزءلكونهاتحديداالجبهيةالقشرة)المخفىباالصابةعالقة

.(العقليةالعمليات



تطلبتمهمةأيفانالتنفيذية،الوظائففىصعوبةلديهالطفليكونعندما

وكلما.اتحديتصبحالمرنوالتفكيرالوقتوإدارةوالذاكرةوالتنظيمالتخطيط

اتهمهاربناءعلىالطفلمساعدةعلىقادرينكناكلماالتحديات،تلكأدركنا

.الصعوباتعلىوالتغلبالتنفيذية



المهامبتلكميقوفانهسليمبشكلتلكالتنفيذيةالوظائفمهاراتلديهالطفلكاناذا

بتلكيقومانهاالساسمنيدركاندونوثوانخاللفىوشديدةببساطة

.العقليةالعمليات

تقييمهايمكنالوالبلوغسنفىتتطورالتنفيذيةالوظائفانمعتقديوجدكانسابقا

صدرالممكنمنانهثبتوذلكبعدتبدلقدالتوجهذلكاناالالطفولة،فى

.كذلكلالتدخفىالبدءوالطفولةمنذالتنفيذيةالوظائففىالقصوردالالت



كيف اعرف أن الطفل يعانى من قصور فى الوظائف التنفيذية؟



التنظيم

تلك المهارات التى تساعد الطفل ان 

يبقى االشياء و االفكار فى ترتيبها 

.  الصحيح و تتيح للطفل ان يتتبع االفكار

 يجد صعوبة شديدة فى تولى االمور

و التصنيف او استرجاع االشياء او 

.االفكار بصورة فعالة



االولوياتتحديدوالتخطيط

االهدافلتحديدالطفلتساعدالمهارةتلك

لتحقيقفعلهايجبالتىاالفعالهىماتحديدو

.االهدافتلك

بهللبدءاالهمهوالخطةاجزاءمناىفهمعلىالقدرةعدممنيعانىالطفلتجدقد

ةالكبيرالصورةرؤيةعلىالقدرةعدمواوال،اكمالهمنبدالالمهاممناىاو

.المهمةاوللموقف

ماعدادافىيفشلونقدواليومخاللالوقتادارةفىصعوبةيجدوناالطفالهؤالء
.التخطيطلسوءنظرامنهممطلوبهو



.يعيش في اللحظة الراهنة وال يفكر في المستقبل أو  العواقب•

.لىغير قادر على االستفادة من التجارب السابقة للتخطيط لفعل مستقب•

.ا غير فعالةقد يستخدم نفس االستراتيجية لحل مشكلة متكررة، حتى لو ثبت أنه•



يجيب عن األسئلة بصورة مبهمة أو خارج السياق

يجد صعوبة فى استرجاع المعلومة المطلوبة بسرعة 

.لالجابة على سؤال ما

عندما تسألة أى األصناف يحب “ أيوه” دائما يجيب “ مثال

!أن يتناول على الغداء



ينسى ما هى الخطوة القادمة

يجد صعوبة فى ابقاء المعلومة لفترة طويلة

.لحين احتياجها

 يتخطى خطوات فى المهمة و ينزعج عندما

.ال يصل للهدف المطلوب فى النهاية

قد يرتدى الشراب و يظل يتحرك حول: مثال

نفسه دون الذهاب الرتداء الحذاء،أو يرفع 

يده لالجابة و لكنه ينسى ما ذا كان السؤال

.و ما هى االجابة المتوقعه منه



ينسحب عندما ال تسير األمور بالشكل الصحيح

ال يتقبل الفشل.

ةيتوتر بسهولة و قد يرمى االشياء على االرض بدال من ان يطلب المساعد.

.درسقد يرفض مثال اكمال عمل فنى الن محاوالته االولى ال تتماثل مع نموذج الم



البيئةوللموقفوفقاالمشاعرفىالتحكم-االنفعاالتفىالتحكموالذاتمراقبة

.المحيطة

الالزممنيصبحمتىيدركالسيئة،درجاتاوالنقدتلقىعندبشدةينزعجعادة
.المهمةآداءفىطريقتهتعديل

عندهنفساستعادةمنيتمكنالوالنقدتجاهفيهامبالغافعالردوديعطىقد
.السيئةاالشياءحدوث



 التغيير من االندفاع الشديد إلى العند

.الشديد، خاصة عند احساسه بالقلق

ثقته بنفسه منخفضة و غير واقعى فى

.تقدير قدراته

صعوبة فى التحكم على عواطفه ليتصرف بشكل مناسب.

ال يتمكن من تحديد مصدر مشكلته او سبب احساسه بالضيق.



ب دون تتيح للطفل البدء فى مهمة فى الوقت المناس-المبادرة و البدء فى المهام 
.تسويف او مماطلة

ذا بدأها ال يتبع روتين الفصل، و ال يعرف من اين يبدأ و لكنه قد يكمل المهمة ا
.بالفعل

اتباع ال يتذكر تتابع من االرقام مثال و لو لفترة قصيرة ، يجد صعوبة فى

.التوجيهات حتى و ان قام المعلم بشرح الخطوات

يبقى ساكنا فى مكانه عندما تطلب منه عدة اوامر.

!!، يبقى متجمدا“لم اللعب و روح اغسل ايدك عشان نتغدى” مثال اذا طلب منه 



عدم المرونة وعدم القدرة على التعامل مع التغيير

حاد جدا فى ارائه.

عادة ال يتمكن من تفهم وجهة نظر االخرين.

صعوبة في تحويل تفكيره.

يحتاج مساعدة ليتفهم مشاعر االخرين.

يتوتر بسهولة عندما يطلب منه التفكير فى خطة جديدة.



على تتيح للطفل التفكير و معالجة المعلومات قبل التصرف-التحكم فى االندفاعية 

.اساسها

هم قد تتسم يعانى جميع االطفال من التحكم فى اندفاعيتهم بشكل عام، و لكن بعض

.معظم افعاله بالخطورة



!!؟أبدأسنأىفى

Primitiveاألوليةاالنعكاسات:مثلالطفلبهايولدالتىالمهاراتبعضهناك•

reflexesظائفالوهىولتطويرها،باالستعداديولدلكنهو،الاآلخرالبعضو

المستوىفىللمخالوظيفيةالمهاراتمنبالتمكنالطفليقملماذاالتنفيذية،

.األعلىالوظيفيةبالمهاراتالقياممنيتمكنلناألدنى



رصغيسنمنالتخطيطعلىالقدرةوالذاتفىالتحكممهاراتتطوريبدأ•

لكتمنالعديدوالمراهقة،بعدلماتستمروالمبكرةالطفولةمنبدءاللغاية،

األهميةغايةفىالمهاراتتلكسنوات،8سنعندالطفللدىتكتملالمهارات

منلهالماخاصةلألطفالأساسيةأهميةذاتلكنهاوالمطلقفىشخصألى

الحياتيةهمهاراتفىوالدراسىالصففىنجاحهوالطفلتعلمعلىمباشرتأثير

.عامبشكل



لكتأنحيثمهم،الطفلعمرمنمبكروقتفىالتنفيذيةالوظائفتحسين

علىوت،سنوابعدأخرىبمشكالتتتنبأالمبكرةالطفولةمرحلةفيالمشكالت

علىلطفللأفضلبحياةينبىءالصغرفىالمهاراتتلكعلىالعملفانالعكس

.األكاديمىوالحياتىالمستوى

سلوكياتهمعلىالسيطرةعلىاكبرقدرةصغيرسنفىأظهرواالذيناألطفالفمثال،

السنفىأقرانهممنأكبرقدرةأوضحوا،(ثانية30لمدةاللعبةلمسعدم)

.الذاتفىالتحكمعلىاألكبر



!!ماذا علّى أن أفعل لتحسين مهارات الطفل فى الوظائف التنفيذية؟

أكثرنموتحسينها،الممكنمنالتنفيذيةالوظائفأنأثبتتالدراساتمنالعديد

فيماخاصةوالكمبيوترباستخدامالتفاعليةاأللعابهىفاعليتهاالمثبتالوسائل

ووجااليتمارين:مثلاالخرىالوسائللبعضباالضافةالعاملة،الذاكرةيخص

فالوظائتقييمفىملحوظاتغييرااالطفالأوضححيث،مونتسورىمنهج

العمليتمملالتىالعناصربعضيخصفيماحتىالتدخلبعدوقبلالتنفيذية

.مباشرةبصورةعليها



”حركىبايقاعالمرتبطةالطفولةاغانى،“بخ”مثلالتوقعواالستنتاجالعاب•

”يضةالبآدى”مثلمحددترتيبلهاالتىاالصابعالعابو“النونوالعنكبوت

وآخرغطاءتحتبتخبئتهاقمالطفليجدهاعندماوغطاءتحتلعبهخبىء•

.هكذا

.اطولترةلفانتباههالبقاءاللعبةبتسميةقموالطفلبهيقومعمابالتحدثقم•



،(لنتيجةا)التقويماستخداميفضلطويلةزمنيةفترةستستغرقالتىللمهام•

بعضخدماستكذلكالمتاحة،االيامعلىالمهامتوزيعوالتسليملمواعيدلالنتباه
.المنبهاوالساعة–االلكترونيةاألجهزة:مثالاألدوات

.آلخروقتمناليهاالرجوععلىالطفلشجعوالبصريةالجداولاستخدم•



تنظيموالتذكرعلىلمساعدتهللطفلروتينبتأسيسقم

.افضلبصورةاالفكار

،عندمثالوسيلةمنبأكثرالمعلوماتبعرضقمدائما

شفهيا،الخطواتبذكرقممعينحدثروتينتوضيح

.الطفللعمروفقاصوراومكتوبةبكلماتلالستعانةباالضافة

كراسةطلع:ادائهامنهالمطلوببالمهامقائمةباعدادقم
المطلوبالكتابطلع–الواجباقرا-الشنطةمنالتواصل

.....الشنطةمن

تلكيحتوضمعمحددتتابعفىنشاطمنبأكثرالقيامعلىالطفلبتدريبقم
.آلخرنشاطمنانتباههلنقللمساعدتهالبدايةمنللطفلاالنشطة



تابع التى تتطلب عدة خطوات و ال بد من القيام بها فى تأنشطة القص و اللزق •

.محدد

.اهاتاأللعاب التى تتطلب مهارات حل المشكالت و التخطيط مثل البازل او المت•

.تقليد نموذج من المكعبات سواء من نموذج ثالثى االبعاد امامه او من صورة•

.اكمال الجزء الناقص من الصورة بعد رسم نموذج آخر كامل أمامه•



لملونة بالمنظمات المساعدة الطفل على تنظيم غرفته مثال من الممكن االستعانة •

لة و ادراك اى لتصنيف االشياء بالغرفة، لتساعد الطفل على تنظيم االشياء بسهو

.االشياء فى غير موضعها و اصالح ذلك

الواجب مساعدة الطفل ليعتاد على تنظيم غرفته او مكان المذاكرة قبل البدء فى•

.المدرسى لتقليل التشتت و مساعدته على تنظيم افكاره



ليحاول حتى و ان لم ينجح و ساعده على ادراك الحل من اعط الطفل فرصة •

. نفسه، و لكن مع مراعاة تقديم المساعدة عند اللزوم

اطلب من الطفل أن يشرح لك أمر ما او أن يعلمك مهارة، سيساعده هذا على •

.تنظيم افكاره ليتمكن من توصيل فكرته



قدم)ليفعماوراءالسببدائمااشرحوبهيقومعماباستمرارالطفلالىتحدث•

.(المنطق

نةجنيرحت”مثالالماضيةاالحداثاستدعاءعلىباستمرارالطفلتشجيع•

“....شفتوالحيوانات



تلكبااللعابعضو،الحركيةاالنشطةيحبونالصغيرالسنفىاالطفالعادة

مراتدةعالمحاولةومحددلهدفانتباههعلىالطفليبقىانوالتركيزتتطلب

.الهدفتحقيقلحينفشلانوحتى

البسيطةالحركىالتقليدألعاب-القفز-التوازنلوحةعلىالسير-الكرةالعاب:مثل

تبادلمثلةللعبالقواعدبعضالمعلميضيفانالمفضلمنوالقائد،متابعة:مثل

.العشوائىالجرىمنبدالالنهايةخطحتىالجرىفىاالدوار



ىالكراس“مثالبمرونةآلخرنشاطمنالطفلينتقلانتتطلبالتىااللعاب

عوبةالصفىالتدرجاوللبطء،السرعةمنمثالحركتهيغيراناو“الموسيقية

.“الصورةبالنشاطيقلدواوالصورةالىاالطفالينظرالموسيقىتوقفعن”مثال

وخطيطالتمهاراتمنالعديدتتطلبالتىالحواجزتخطىوالتسلقالعابكذلك

.االنتباهتحويل



القصصسرد

طريقةسمتتقدالقصص،سردعلىذاتهالطفلشجعوالطفلمعالقصصبسردقم

يتحسننلكوواضحسياقوجودعدموبالعشوائيةالبدايةفىالسردفىاالطفال

مرةائهااستدعوبالمعلوماتاالحتفاظعلىقدرةاكثريصبحوبالتدريبذلك

.اخرى

ليه“مثالالمنظمالتفكيروالصحيحبترتيبهااالحداثاسترجاععلىالطفلساعد
.سردهاعنداالحداثكتابةاوالصوراستخدامالممكنمنوكذا؟عملنا



فال و فى السن األكبر من الممكن سرد القصص بشكل جماعى، حيث يبدأ احد االط

نتظر يقوم االخر باضافة جزء فى القصة و هكذا، حيث عليه ان يظل منتبها و ي

.دوره يفكر فى اضافة جزء محدد مرتبط بما سرده الطفل السابق

عر الطفل تحدث مع الطفل عن مشاعر الشخصيات بالقصة ، و دائما قم بتسمية ما يش

لغة فى ، سيساعده هذا فيما بعد على ادراك وظيفة ال“انت دلوقتى زعالن” ذاته به 
.  التعبير عن مشاعره



:العاب المطابقة و التصنيف

و “ جم، الشكلالتصنيف وفقا للون، الح: مثال ” تتطلب تلك االلعاب فهم قاعدة اللعبة 

ور آلخر ابقائها فى الذهن و اتباعها طوال اللعبة ، و عند تغيير تلك القاعدة من د

.يتطلب ذلك من الطفل تغيير انتباهه و  التفكير المرن و المنظم



مالوصففرصةاعطهوبهيقومماعنالطفلمعحواراخلقالتخيلىاللعب
مالءاوبوصفههويقومسيناريوفىبدورانتتقومانعليهاعرضويحدث

وهووكهسلادارةفىبالتبعيةتساعدهاالخرينلسلوكفادارتهعليك،الخطوات
.انفعالته

المرن،رللتفكيممارسةهوجديدةبطريقةالمألوفةاألشياءاستخدامإعادةفانأيضا
ترةفطوالالمعلومةبتلكيحتفظومطلوب،هومابتحديدالطفليقومحيث

بالعملاشرمبغيربشكلفيقوم،المطلوبةالمواصفاتبهيتفرشىءعنالبحث
انالخطةلتعديفىالمرونةووالتخطيطالعاملة،الذاكرةاالنتقائى،االنتباهعلى

.تنجحلم



هم مجرد مالحظة لعب االطفال و التعليق على ما يحدث يساعد االطفال على ف

دور اللغة فى وصف االحداث و مع تقدم عمر االطفال من الممكن ان نضيف 

“حرك اسرع؟يا ترى فى طريقة تانية نقدر نخللى العربية تت” بعض االسئلة مثل

ا يفعل و يحدد ما تلك التعليقات تعطى الطفل فرصة ليتوقف و يفكر و يعيد تقييم م-

. هى الخطوة التالية

شجع الطفل على التفكير المرن مثال، اعرض شىء عادى و مألوف و شجع

.لوفةالطفل على ذكر استعماالت الشىء و ساعده ان يبتكر استعماالت غير مأ



يمات و اتباع تتيح للطفل التدريب على االحتفاظ بالمعلومات و التعلأنشطة الطبخ  

.الخطوات بنظام محدد مع االبقاء على انتباهه النهاء المهمة



References:

Bernier, A., Carlson, S. M., & Whipple, N. (2010). From external regulation to 
self‐regulation: Early parenting precursors of young children’s executive 
functioning. Child development, 81(1), 326-339.

Diamond, A. (2012). Activities and programs that improve children’s executive 
functions. Current directions in psychological science, 21(5), 335-341.

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135-168.

DSM 5   American Psychiatric Association. (2013). DSM 5. American Psychiatric 
Association.

Friedman, N. P., Miyake, A., Young, S. E., DeFries, J. C., Corley, R. P., & Hewitt, J. K. 
(2008). Individual differences in executive functions are almost entirely genetic in 
origin. Journal of Experimental Psychology: General, 137(2), 201.



Lehto, J. E., Juujärvi, P., Kooistra, L., & Pulkkinen, L. (2003). Dimensions of executive 
functioning: Evidence from children. British Journal of Developmental 
Psychology, 21(1), 59-80.

Miyake, A., & Friedman, N. P. (2012). The nature and organization of individual 
differences in executive functions: Four general conclusions. Current directions in 
psychological science, 21(1), 8-14.

Meltzer, L. (Ed.). (2018). Executive function in education: From theory to practice. 
Guilford Publications.

www.developingchild.harvard.edu

www.understood.org

www.ilslearningcorner.com

http://www.developingchild.harvard.edu/
http://www.understood.org/
http://www.ilslearningcorner.com/

